
Chủ đề và thông điệp mà văn bản Lời của cây muốn gửi đến người đọc 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 7 phần SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI: soạn bài Lời 

của cây (Trần Hữu Thung) (Bài 1: Tiếng nói của vạn vật: SGK Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo tập 

1). 

Câu hỏi:  Xác định chủ đề và thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc. 

(Câu 7 trang 14 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo tập 1) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Chủ đề: Bài thơ thể hiện tình yêu thương, trân trọng những mầm xanh thiên nhiên.  

- Thông điệp: Hãy lắng nghe lời của cỏ cây loài vật để biết yêu thương, nâng đỡ sự sống ngay từ 

khi sự sống mưới là những mầm non. Bởi mỗi con người, sự vật, dù là nhỏ bé, đều góp phần tạo 

nên sự sống như hạt mầm góp màu xanh cho đất trời. Bên cạnh đó, tác giả muốn gửi gắm thông 

điệp rằng các bạn nhỏ cũng như những mầm cây, cũng phát triển từ bé đến lớn, góp phần xây 

dựng cuộc sống tươi đẹp. 

Cách trả lời 2: 

- Chủ đề: Sự trân trọng, tình yêu và gắn bó giữa con người và cây cỏ 

- Thông điệp: Hãy yêu cây xanh, trân trọng sự sống của cây, bởi cây làm nên một phần cuộc 

sống xinh đẹp, đáng yêu này. 

Cách trả lời 3: 

- Chủ đề: Sự trân trọng, gắn bó mật thiết giữa con người với mầm xanh mới của thiên nhiên. 

- Thông điệp: Hãy lắng nghe thiên nhiên muốn nói gì? Thử trải lòng mình cùng thiên nhiên và 

gắn bó với sự phát triển của mọi thứ xung quanh ta từ điểm xuất phát để có những trải nghiệm và 

cả những cảm nhận cho riêng mình. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 7 trang 14 Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: "Xác định chủ đề và 

thông điệp mà văn bản Lời của cây (Trần Hữu Thung) muốn gửi đến người đọc." , đừng quên 

tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 7 chi tiết và ngắn gọn- 
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